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PY’nin vizyonu; sadece insan kaynakları

profesyonellerinin değil, insan yönetimine gönül

verenlerin okuyup yararlanacakları bir başucu yayını  

olarak belirlenmiştir. Türkiye’de insan yönetimine yön  

veren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu Türkiye İnsan  

Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) dergisi Popüler

Yönetim (PY) ,okurlarıyla 2 ayda bir buluşuyor.

PY; seminer, panel, eğitim, kongre, zirve gibi

etkinlikler; imaj, iş ve yaşam dengesi, teknoloji, kitap  

gibi kişisel olduğu kadar işi de yakından ilgilendiren  

yazılarıyla insanı bir bütün olarak ele alıyor.



PY, yönetimdeki son trendleri, tartışılan kitapları,

yazarları, içeriği yenilenen kavramları, Türkiye’den ve  

dünyadan örnek uygulamaları, bütün dünyada yankı

uyandıran guru ve danışmanları içeriğinde barındırıyor.

Tüm sektörlerde, yönetimin her kademesinde yer

alanlar kadar, kariyerinin başında olanlara ya da

hayatına farklı yönler vermek isteyenlere de sesleniyor.

PY’nin, içerik ve tasarım çalışmaları ile reklam - satış ve

pazarlamasını Mineral Medya yürütüyor.



’de neler yer alıyor?

Gündemdeki en sıcak konuların uzman görüşleriyle aktarıldığı  

PY Özel Dosya

Dünyada ve Türkiye’de insan yönetimi alanındaki son gelişmeleri

anlatan güncel  

Haberler

İş Dünyasının gündemine oturan ve sürdürülebilirlik odaklı toplumsal  

projelerinin yer aldığı

Sosyal Sorumluluk

Ünlülerden iş’e dokunan sözlerin paylaşıldığı  

Ne Demişler?

Yönetim tarzlarıyla farklılık yaratan,kurumlarını ve çalışanlarını  

geleceğe taşıyan yöneticilerle

Yönetimin Liderleri

Hayatı etkileyen ve yönlendiren trendleri irdeleyen  

Stratejik İK

Farklı ülkelerdeki iş ve çalışma hayatını size taşıyan  

Dünyadan

Tarafsız, vizyoner, alanlarında otorite, usta

Yazarlar



Okur Profili

10

0

20

70

60

50

40

30

Uzman Danışman Orta düzey  
yönetici

Üst düzey  
yönetici

% 11 % 12 % 10

Okurların çoğunluğu üst düzey yönetici

%67



Okur Profili

0

10

20

30

40

50

60

Doktora yapmış olanlar Master yapmış olanlar Üniversite mezunları

% 6

% 37

Eğitim seviyesi üniversite ve üzeri

% 57



Okur Profili

40

30

20

10

0

70

60

50

Erkek Kadın

% 31

% 69

Demografik Dağılım



Reklam Satış Tarifesi

TEK FREKANS İLAN ÜCRETLERİ

• 6 Aylık (3 Sayı) için % 10 indirim

• 12 Aylık (6 Sayı için %20 indirim

• Sayfa içerik sponsorluğu (advertorial) için lütfen py@peryon.org.tr

adresine mail atınız.

TAM SAYFA 2.500 TL + KDV

KARŞILIKLI ÇİFT SAYFA 5.500 TL + KDV

KAPAK İÇLERİ 4.500 TL + KDV

ARKA KAPAK 6.000 TL + KDV

mailto:py@peryon.org.tr


Ödeme

İlan rezervasyonları ilan yayın tarihinden 30 gün önce reklam 

rezervasyon bölümüne bildirilmelidir.

İlan filmleri dergi yayınından en geç 15 gün önce dergiye ulaştırılmalıdır.

Dergi çıkış tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme alınır.

İletişim : MİNERAL MEDYA İletişim Danışmanlık Ltd. Şti.  

py@peryon.org.tr

Serra Sönmez  

sonmezserra@hotmail.com 

www.mineralmedya.com 

www.peryon.org.tr
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